
REF. SIT1759

1.249.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Vallpineda, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

272m²
Plànol  

1,015m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa tradicional espanyola en una àmplia parcel·la de
1,015 m² i amb piscina en venda a la zona residencial de
Vallpineda, a 5 minuts del centre de Sitges i de la platja.

Aquesta casa de 2 plantes i de 272 m² està situada en un recinte doble amb vistes al
mar i amb un gran jardí a la zona residencial de Vallpineda, a 5 minuts amb cotxe de
l'animat centre de Sitges i de la platja.

Es tracta d'una casa unifamiliar tradicional espanyola amb un ampli saló, una cuina
amb zona de menjador, un dormitori i una cambra de bany a la planta baixa, i de 3
dormitoris amb armaris encastats, 2 cambres de bany i un saló secundari en la planta
superior. Els interiors són espaiosos i lluminosos i podrien beneficiar-se d'algunes
reformes lleugeres per satisfer el gust del nou propietari, tot i que les cambres de
bany ja s'han renovat.

Es poden gaudir de les vistes al mar des de la planta superior, mentre que a la planta
baixa es pot gaudir del bonic i ampli jardí arbrat amb la seva piscina i zona de
barbacoa, a més dels 2 bonics porxos.

Disposa de 2 parcel·les que poden vendre per separat. La que té la casa té unes
dimensions de 527 m², mentre que l'altra cobreix els 488 m² restants.

Seria ideal per a famílies amb nens o inversors que vulguin ampliar l'habitatge o
beneficiar-se d'un augment substancial en el valor gràcies a algunes lleugeres
reformes.

lucasfox.cat/go/sit1759

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Seguretat, Traster
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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